การจัดการความรู้
Knowledge Management
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเขียนหนังสือราชการ

โดย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

องค์ความรู้เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ
**********************
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำองค์ความรู้ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” เพื่อให้ความรู้
แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ในหน่วยงาน ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่ ม เติ มฉบั บ ที่ 4 พ.ศ. 2564 ซึ่งการเขีย นหนั งสื อ ราชการนั้ น
เกี่ยวข้องกับข้าราชการ พนักงานราชการ ทุกระดับชั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และโดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
มีค วามจำเป็ น ที่ จ ะต้ องใช้ ในการแนะนำส่ งเสริม สหกรณ์ ในบางโอกาสด้ ว ย เช่ น ในกรณี ที่ ส หกรณ์ /กลุ่ ม
เกษตรกร ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่ องงานหนังสือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งที่ให้
ความสำคัญเกี่ยวกับหนังสือราชการที่จะให้ผู้ว่าราชการหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเป็นอย่างมาก จึงจำเป็น
ต้องจัดทำหนั งสือราชการให้ ถูกต้อง ทั้ งรูปแบบ เนื้อหา มาตรฐาน ที่มา ที่ไป ตัวสะกด และการอ้ างอิง ให้
ถูกต้องและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
ความหมายของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหนวยงานอืน่ ใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพือ่ เปนหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
6. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือทีไ่ ดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
หนังสือราชการ มี ๖ ชนิด คือ
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เช่น หนังสือ
ติดต่ อราชการระหว่างส่ ว นราชการหรือ ส่ ว นราชการที่ มีถึง หน่ว ยงานอื่ นใดซึ่งมิ ใช่ ส่ ว นราชการหรือที่ มีถึ ง
บุคคลภายนอก
๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือที่ใช้ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันโดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ
๓. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ติดต่อราชการในเรื่องที่ไม่สําคัญ
๔. หนั งสื อ สั่ งการ คื อ บรรดาข้ อ ความที่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาสั่ งการ หรือ กำหนดไว้ให้ ป ฏิ บั ติ โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย มี ๓ ชนิด คือ คําสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศให้ ทราบ หรือแถลงเพื่อทําความ
เข้าใจหรือเผยแพร่ให้ทราบเกี่ยวกับกิจการของทางราชการ มี ๓ ชนิด คือ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
๖. หนั งสื อ ที่ เจาหนาที่ ทํ า ขึ้ น หรื อรั บ ไวเปนหลั ก ฐานในราชการ มี ๔ ชนิ ด คือ หนั งสื อ รับ รอง
รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น ๆ
การเขียนหนั งสือราชการ ๓ ชนิ ดแรก เป็นหนั งสื อที่ใช้ติดต่อกันอยู่เป็นประจําในวงราชการ จึงจําเป็ น
ต้องรู้จักรูปแบบ วิธีการเขียนและถ้อยคําสํานวนเพื่อจะได้ใช้เขียนให้ถูกต้อง ส่วนหนังสือราชการอีก ๓ ชนิด
เป็นหนังสือราชการที่มิได้ใช้เขียนอยู่เป็นปกติ จึงไม่ขอกล่าวถึงโดยละเอียด แต่เนื่องจากต้องพบเห็นและอ่านอยู่
เป็นประจําจึงขอยกตัวอย่างเพื่อจะได้ทราบและเข้าใจรูปแบบหนังสือราชการได้ครบถ้วนทั้งหมด

-2ชั้นความเร็วของหนังสือ
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความ
รวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
1) ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2) ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3) ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้
หมายเหตุ : ให้ระบุ ชั้นความเร็ว ด้วย ตัวอักษรสีแดง ไว้ที่มุมซ้ายของหน้าแรก และหน้าซองหนังสือ
ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า ตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์
ชั้นความลับของหนังสือ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 12 กำหนดว่า ชั้นความลับของ
ข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ
1) ลั บที่ สุ ด (TOP SECRET) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่ วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
2) ลับมาก (SECRET) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
3) ลับ (CONFIDENTIAL) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
หมายเหตุ : ให้ระบุ ชั้นความลับ ด้วย ตัวอักษรสีแดง ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ ทั้งด้านบนและด้านล่าง
ทุกหน้าของเอกสารและหน้าซองของเอกสาร ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า ตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์
การทำสำเนาหนังสือ
หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนา 1 ฉบับ โดยระบุ สำเนาคู่ฉบับ ไม่มีครุฑ ไว้กึ่งกลางด้านบน
หน้ากระดาษ มีขนาดไม่เล็กกว่า ตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์
- ฉบับจริง ส่งออก
- สำเนา เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง
- หน่วยงานสารบรรณกลาง สำเนาเรื่องโดยการสแกน เก็บไว้ในระบบสารบรรณ
ทั้งนี้ ในสำเนาคู่ฉบับให้ลงลายมือชื่ อผู้เสนอเรื่องด้วยตัวบรรจง ให้อ่านง่ายในช่องว่าง เพื่อง่ายต่อการ
ติดตามเรื่อง และพิมพ์ไว้ที่ขอบล่างด้านขวามือของหนังสือ
...........................รองปลัดกระทรวงฯ
...........................ผอ. กอง/สำนัก/ศูนย์
...........................ผอ.กลุ่ม
...........................เจ้าหน้าที่

-3การเขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายหนังสือ
การเขียนคำขึ้นต้น มีเทคนิคดังนี้
๑) หากเป็นบุคคลธรรมดา จะใช้คำขึ้นต้นว่า “เรียน” แล้วตามด้วยตำแหน่งบริหารหรือชื่อของบุคคล
ที่เป็น ผู้รับหนังสือ
2) หากเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในระดับสูง ของประเทศ เช่น ประธาน
องคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ฯลฯ ให้ใช้ “กราบเรียน”
3) งดใช้ค ำ “ฯพณฯ” นำหน้ าชื่อหรือตำแหน่ง เพราะมี มติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๕๗ ให้เลิกใช้ เว้นแต่กรณีพิเศษอันเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือเป็นคำเฉพาะที่แปลมาจากคำภาษาต่างประ
ทศเท่านั้น
4) งดใช้คำ “คุณ” นำหน้าชื่อ เพราะอาจทำให้ผู้รับเข้าใจผิด เพราะ คุณ คือ คำนำหน้าของสุภาพสตรี ที่
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายใน อาทิ คุณรัญจวน อินทรกำแหง คุณผอบ โปษะกฤษณะ
5) การใช้คำขึ้นต้นกับบุคคลท่านอื่น ให้เป็นไปตามหลักการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้าย (ทั้ง
ในหนังสือราชการ และการจ่าหน้าซอง) ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ การใช้คำนำหน้านามให้เรียงลำดับก่อน – หลัง ดังนี้
๑) ตำแหน่งทางวิชาการ
๒) ยศ
๓) บรรดาศักดิ์
๔) ฐานันดรศักดิ์
๕) ชื่อ
เช่น ศาสตราจารย์ พลเอก หม่อมราชวงศ์..................
รองศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง หม่อมเจ้า............
การเขียนเนื้อหาในหนังสือราชการ
การเขียนส่วนเนื้อหาเป็น สิ่งจำเป็นและเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารของหนังสื อราชการมากที่สุ ด
ผู้ศึกษาควรคำนึงถึงหลักการเขียนหนังสือราชการและควรคำนึงถึงหลัก 5 W 1 H ดังนี้
๑) Who (Whom) = ใคร
๒) What = ทำอะไร
๓) Where = ทำที่ไหน
๔) When = ทำเมื่อไหร่
๕) Why = ทำเพื่ออะไร
๖) How = ทำอย่างไร
องค์ประกอบของเนื้อหามี 3 ส่วน คือ ส่วนนำ (ภาคเหตุ) ส่วนเนื้อความ (ภาคความประสงค์)
และ ส่วนท้าย (ภาคสรุป) โดยมากหากเป็นหนังสือราชการภายนอก มั กจะมีเนื้อหาประมาณ 2 - ๓ ย่อหน้า
แต่ก็มิได้กำหนดตายตัว อาจมี หลายย่อหน้าก็ได้ แต่ต้องครบองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ทั้งนี้ ส่วนท้ายไม่ควร
มากกว่า ๑ - ๓ บรรทัด

-41. การเขียนส่วนนำ (ภาคเหตุ)
เป็นส่วนอารัมภบทของหนังสือ เพื่อบอกถึงที่มา ปัญหา หลักการและเหตุผล หรือเป็ นการเท้าความ
หรือสรุปเรื่องเดิม เพื่อเป็นการเกริ่นให้ผู้รับทราบว่าเราต้อ งการสื่อสารอะไร ซึ่งควรใช้หลัก 5 W 1 H ในการ
เขียนส่วนนำ เทคนิควิธีการเขียนส่วนนำ (ภาคเหตุ) มีดังนี้
๑) ใช้คำขึ้นต้น “ด้วย... เนื่องด้วย... เนื่องจาก...” กับเรื่องที่ติดต่อกันเป็นครัง้ แรก
๒) ใช้คำขึ้นต้น “ตาม... ตามที่... อนุสนธิ… ตามหนังสือที่อ้างถึง...” กับเรื่องที่มีการติดต่อกันก่อนหน้า
นี้ หรือเป็นเรื่องต่อเนื่อง
๓) การเขียนส่วนนำตามข้อ ๒) ต้องลงท้ายด้วยคำว่า “นั้น” ต่อท้ายย่อหน้าเสมอ โดยเว้นวรรค ๑
ตัวอักษร แล้วตามด้วย “นั้น”
๔) การเขียนข้อความต่อท้ายย่อหน้าของส่วนนำ (ภาคเหตุ) เช่น
๔.๑) กรณีหนังสือที่มีอ้างถึง เช่น ความแจ้งแล้ว นั้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น เป็นต้น
๔.๒) กรณีหนังสือที่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย เช่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (ส่งใช้กับหนังสือ
ภายนอก) รายละเอียดตามเอกสารที่ แ นบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (แนบใช้กับ
หนังสือภายใน)
2. การเขียนส่วนเนื้อความ (ภาคความประสงค์)
ในการเขียนส่วนเนื้อความ ส่วนใหญ่มักจะเขียนในย่อหน้าที่ ๒ ของเนื้อหา เพื่อแสดงความประสงค์ว่า
ความต้องการหรือสาเหตุจุดประสงค์ของเราที่มีหนังสือไปเราต้องการอะไร หรือให้เขาช่วยอะไร เป็นการแจ้งให้
ผู้รับทราบความต้องการ ให้ผู้รับปฏิบัติอย่างไร หากมีเนื้อความมาก ให้แยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน การเขียนส่วน
เนื้อความต้องเขียนให้สั้นกระชับที่สุด เพื่อสื่อสารแบบ ตรงประเด็น และสามารถทำให้ผู้รับเข้าใจและปฏิบัติ
ตามได้ทันที
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป อาจมีลักษณะและความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
คำแจ้ง
เพื่อทราบ เพื่อให้พิจารณา เพื่ออนุมัติ เพื่อให้ดำเนินการ
เพื่อให้ความร่วมมือ เพื่อถือปฏิบัติ
คำขอ
เพื่อพิจารณา เพื่อให้ช่วยเหลือ เพื่อให้ความร่วมมือ
เพื่อให้ดำเนินการ
คำซักซ้อม
เพื่อให้เข้าใจ
คำยืนยัน
เพื่อให้แน่ใจ
คำสั่ง
เพื่อให้ปฏิบัติ
คำเตือน
เพื่อไม่ให้ลืมที่จะปฏิบัติ
คำกำชับ
เพื่อให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง
คำถาม
เพื่อขอทราบคำตอบ
คำหารือ
เพือ่ ขอความเห็น
3. การเขียนส่วนท้าย (ภาคสรุป)
ย่อหน้าที่ 3 เป็นข้อความแสดงความประสงค์จะให้ผู้รับดำเนินการอย่างไร ควรเป็นประโยคสั้น ๆ เป็น
บทสรุป เน้นย้ำ หรือขอบคุณ ไม่ควรมีเนื้อหาสำคัญอยู่ในส่วนนี้อีก เช่น
กรณีที่ต้องการให้ผู้รับได้รับทราบเนื้อหาในหนังสือราชการ ให้ใช้คำว่า “จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ”
หรือ “จึงเรียนมาเพื่อทราบ”
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กรณี ที่ต้องการให้ ผู้รับ ดำเนิน เรื่องตามขั้น ตอนต่อไป ให้ใช้คำว่า “จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ดำเนินการต่อไป” หรือ “จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป”
กรณีที่ต้องการให้ผู้รับตัดสินใจในเรื่ องที่ปรากฏในหนังสือ ให้ใช้คำว่า “จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ”
หรือ “จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์”
ตัวอย่าง
คำแจ้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้า
คำขอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือตามสมควรด้วย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ..........
คำซักซ้อม
จึงเรียนมาเพื่อขอซักซ้อมความเข้าใจ และถือปฏิบัติต่อไป
คำยืนยัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอยืนยันข้อตกลงดังกล่าวมา ณ ที่นี้
คำสั่ง
จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
คำเตือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จโดยด่วนด้วย
คำกำซับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดกำชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก
คำถาม
จึงเรียนมาเพื่อขอทราบว่า...................................................
คำหารือ
จึงเรียนมาเพื่อขอหารือว่า...................................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และแจ้งผลให้ทราบด้วย
จะขอบคุณมาก
วรรคตอน
๑) เว้นวรรค ๑ เคาะ ก่อนหรือหลังเครื่องหมายที่ใช้ประกอบคำ กลุ่มคำ หรือประโยค เช่น จริง ๆ
พ.ศ. คือ (พุทธศักราช)
๒) เว้นวรรค ๑ เคาะ ระหว่างชื่อกับนามสกุล ระหว่างคำนำหน้านามที่เป็นยศกับชื่อ
๓) เว้น ๒ เคาะ หลังเรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย
4) การแบ่งคำ ตัดคำ ให้คำนึงถึงความเหมาะสม ไม่ควรตัดคำสมาส คำสนธิ
การพิมพ์หน้าต่อ
หากหนังสือมีเนื้อหายาวและจำเป็นต้องพิมพ์ต่อในกระดาษหน้าถัดไป ให้พิมพ์เครื่องหมายทับ (/)
ตามด้วยข้อความในหน้าถัดไป แล้ว ตามด้วยจุด ๓ จุด ( ... ) ที่มุมล่างขวาของ ท้ายกระดาษ ทั้งนี้ ข้อความใน
หน้าถัดไปควรมีไม่น้อยกว่า ๒ บรรทัด ก่อนพิมพ์คำลงท้าย และใส่เลขหน้าไว้ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยใส่
เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) เว้นวรรค 1 เคาะหน้าและหลังตัวเลข
(หน้าแรก ไม่มีหมายเลขหน้า)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
/จึงเรียนมา...
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
โดยเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ตำแหน่ง
การใช้คำในหนังสือราชการ
ในการเขียนหนั งสื อราชการควรใช้คำมาตรฐานที่บัญญั ติตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน
พุทธศักราช ๒๕54 โดยใช้คำที่เป็นภาษาเขียน ภาษาราชการ เป็นหลัก ไม่ใช้ภาษาพูด ภาษาโบราณ ภาษาของ
สื่อมวลชน ฯลฯ ซึ่งเป็นภาษานอกแบบ ทั้งนี้ จากการศึกษามีการใช้คำที่เป็นภาษาราชการหรือคำที่ควรใช้ใน
หนังสือราชการ
1) การใช้คำให้เหมาะสม
1.1) คำสรรพนาม ควรใช้ ผม กระผม ดิฉัน
1.2) การใช้คำบุพบท
“เช่น” ใช้ยกตัวอย่างคำต่าง ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แล้วลงท้ายด้วย ฯลฯ หรือ เป็นต้น
“อาทิ” ยกมาเฉพาะที่สำคัญหรือลำดับต้น ๆ ไม่ต้องใช้ ฯลฯ เพราะที่สำคัญมีเพียงเท่านั้น
และไม่ใช้คำว่า อาทิเช่น เพราะคำว่า อาทิ และ เช่น มีความหมายเดียวกัน คือ การยกตัวอย่างจึงไม่ควรใช้คำ
ทั้งสองคำนี้ ซ้อนกัน
1.3) คำที่มักใช้ผิดได้แก่คำว่า “จะ ไป มา”
“จะ” ใช้ได้ ทัว่ ไป เป็นภาษาราชการที่ใช้ได้เสมอ
“ไป - มา” มักใช้สลับกัน การใช้คำนี้ควรคำนึงถึงผู้รับหนังสือเป็นสำคัญ ควรใช้ “จึงขอเชิญ
ไปเป็ น วิทยากร” เพราะผู้รับ หนั งสือ ย่อมคิดว่าตนเดินทางไป หรือ “สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒ นธรรม”
“ขอส่งผู้แทนมาร่วมประชุม” เพราะผู้รับหนังสือซึ่งเป็นผู้จัดประชุมย่อมคิดว่าจะมีผู้มาร่วมประชุม
คำควรใช้
คำที่ไม่ควรใช้
เหตุผลที่ไม่ควรใช้
แจ้ง
บอก
เป็นภาษาพูด
สนับสนุน
หนุนหลัง
เป็นภาษาพูด
งบประมาณ
เงิน
เป็นภาษาพูด
จะ
จัก
เป็นภาษาโบราณ เป็นคำหนัก
หาก
ถ้า
เป็นภาษาพูด
ประกอบ
กอปร
เป็นภาษาโบราณ
เชิญไป (เป็นวิทยากร)
เชิญมา (เป็นวิทยากร)
ต้องคำนึงถึงผู้รับเป็นสำคัญ
ประสงค์
ใคร่ ต้องการ (มีความ)
เป็นคำไม่สุภาพ
ตรวจสอบ
ตรวจดู
เป็นภาษาพูด
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ดำเนินการ
ประสานงานไปยัง
เครือข่าย
เห็นว่า (เชิญวิทยากร)
ขณะนี้
ขอเรียนเชิญ
กักขัง (คน)
ขอรับการสนับสนุน
ทดรองจ่าย
กรมเห็นว่า
สิ่งใด อันใด
ได้หรือไม่
เช่นใด ประการใด
เพราะอะไร เหตุใด
ขณะนี้ บัดนี้
อนุเคราะห์
มิชอบ ไม่สมควร
เช่นเดียวกัน
ขอเชิญไป...
ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด
แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

คำที่ไม่ควรใช้
ทำ
ติดต่อไปยัง
รวมกลุ่ม
พิจารณาแล้วเห็นว่า
เวลานี้
เชิญ
กักกัน (คน)
ขอยืม
ทดลองจ่าย
ทางกรมเห็นว่า
อะไร
ได้ไหม
อย่างไร
ทำไม
เดี๋ยวนี้
ช่วย
ไม่ดี
เหมือนกัน
ขอเชิญมา
ยังไม่ได้ทำเลย
เสร็จแล้ว

เหตุผลที่ไม่ควรใช้
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด
ใช้คำไม่เหมาะสม
เวลานี้เป็นภาษาพูด
ใช้คำห้วน, สั้นเกินไป
ใช้คำผิดความหมาย
เป็นภาษาพูด
เขียนสะกดผิด
ใช้คำฟุ่มเฟือย
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด
เป็นภาษาพูด

2) การใช้เครื่องหมาย
2.1) อัญประกาศ (เครื่องหมายคำพูด “...”) ใช้เมื่อต้องการคัดลอกข้อความมากล่าวหรือเน้นชื่อเฉพาะ
ข้อความสำคัญ เช่น ตามมาตรา...... ระบุว่า “......”
2.2) การใช้ เครื่ องหมายยั ติภั งค์ ( - ) ใช้ เขี ยนไว้ที่ สุ ดบรรทั ด เพื่ อต่ อพยางค์ หรือคำสมาส ซึ่ งจำเป็ น
ต้องเขียนแยกบรรทัดกัน เนื่องจากมาอยู่ตรงสุดบรรทัดและไม่มีที่พอจะบรรจุคำเต็มได้หมายความว่า คำที่มีหลายพยางค์
เมื่อจำเป็นต้องเขียนแยก บรรทัดกัน ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์คั่นระหว่างพยางค์ แต่ทั้งนี้ต้องดูว่าพยางค์นั้น ๆ
มีความหมายสมบูรณ์ ในตัวหรือไม่ ถ้าไม่มีความหมายสมบูรณ์ในตัว จะต้องใส่เครื่องหมายยัติภังค์ และคำที่แยกกัน
จะต้องแยกให้ถูกภาษาด้วย
ประโยคในหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบทั่วไป
ประโยคในหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบทั่วไป ควรมีลักษณะสำคัญ ดังนี้
๑) ประโยคสั้น ไม่ใช้คำเชื่อมมาก ควรใช้ประโยคความเดียวมากกว่าประโยคความซ้อนหรือประโยค
ความรวม ความยาวของแต่ละประโยคไม่ควรเกิน ๑ บรรทัด ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ซ้ำซากที่ทำให้ประโยคยาวโดยใช่เหตุ
๒) ประโยคบอกเล่า แม้เป็นคำถามก็สามารถดัดแปลงได้ เช่น ขอหารือว่าสมควรปฏิบัติประการใด
ไม่ควรใช้ประโยคคำถามโดยตรงว่า ทำได้ไหม

-8๓) ประโยคชัดเจน มีความหมายเดียว ไม่คลุมเครือ อ่านแล้วเข้าใจทันทีโดยไม่ต้องอ่านทวนหรือตีความ
๔) ประโยคสละสลวย แม้ภ าษาราชการจะเน้นความชัดเจน ตรงไปตรงมา แต่ก็ควรมีความสุ ภ าพ
สละสลวย น่าอ่าน และน่าปฏิบัติ ผู้อ่านไม่รู้สึกทางลบ โดยเฉพาะหนังสือตักเตือนกำชับ ควรใช้ประโยคที่สุภาพ
เสมอ
การบันทึกเสนอหนังสือราชการ
เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีหนังสือราชการที่จะต้องพิจารณา วินิจฉัย สั่งการ หรือรับทราบเป็นจำนวน
มาก ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูรายละเอียดที่นำเสนอมาทุกเรื่องได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บันทึกเสนอที่จะต้องย่อ
เรื่อง สรุปประเด็นที่สำคัญ และเรียบเรียงใหม่ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และ
สะดวกแก่การพิจารณาสั่งการ
หลักการบันทึกเสนอหนังสือราชการ มีขั้นตอนสำคัญ 3 ประการ คือ
1. ขั้นตอนก่อนบันทึกเสนอ
1) ให้จัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วน ของหนังสือแต่ละชนิด
2) ควรตั้งประเด็นของเรื่องให้ได้ว่าอะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ทำไม อย่างไร เป็นข้อ ๆ ไว้ก่อน
3) อ่านหรือศึกษาเรื่องทั้งหมดให้ละเอียดและให้เข้าใจ
4) ต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องให้ได้
5) หากเป็นเรื่องที่เคยติดต่อไปมาระหว่างส่วนราชการ ต้องหาเรื่องเดิมเพื่อประกอบ การนำเสนอ
6) เรื่องใดที่มีการอ้างถึงกฎ ระเบียบ ให้ค้นหากฎหรือระเบียบนั้น ๆ เพื่อประกอบ การนำเสนอ
2. ขั้นตอนการบันทึกเสนอ
1) เรื่องให้สั้น กระชับ และลำดับความเป็นมาก่อนหลัง ให้เข้าใจง่าย
2) ข้อความที่จะบั นทึกเสนอต้องเรียงลำดับความตามหนังสือเดิมที่มีมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย
ตามลำดับเหตุการณ์
3) ควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการ
4) ควรเสนอแนะทางออกสำหรับการตัดสินใจและสั่งการ
3. ขั้นตอนการนำเสนอ
1) ให้เสนอเรื่องตามระดับชั้นความเร็ว เช่น ด่วนที่สุด ด่วนมาก และด่วน
2) ให้เสนอเรื่องตามประเภทชั้นความลับ เช่น ลับ ลับมาก ลับที่สุด
3) ให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบประกอบเรื่องให้ครบทุกครั้งก่อนนำเสนอ
รูปแบบบันทึกเสนอ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ โดยใช้อักษร ไทยสารบรรณ (TH SarabunIT9) ตัวหนา ขนาด 16 พอยท์
ดังนี้
1. เรื่องเดิม คือ ที่มาของเรื่อง ความเป็นมาของเรื่องที่เสนอ
2. ข้อเท็จจริง คือ การวิเคราะห์เรื่อง เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยต้องเขียนข้อมูลให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง
ข้อเท็ จจริงที่ เกี่ยวข้องกับ เรื่องนั้ น ซึ่งปรากฏชัดตามเรื่องราวหรือเหตุการณ์ มีเอกสารหลั กฐานยืนยัน ตรง
ประเด็นของเรื่องที่พิจารณา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตัวอย่างที่คล้ายคลึงพอที่จะเทียบเคียง
กับเรื่องนัน้ ได้ ข้อเท็จจริงที่ดีจะช่วยสนับสนุนข้อเสนอเพื่อพิจารณา ซึ่งจะต้อง
2.1) พิจารณาอย่างมีหลักเกณฑ์ ด้วยการนำเอากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการ หลักวิชา ฯลฯ มาเป็นเกณฑ์
การพิจารณา เช่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย....
เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง....

-92.2) พิจารณาอย่างมีมาตรฐาน ด้วยการนำเอามาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นใช้ในสั งคม มาเป็นเกณฑ์
การพิจารณา เช่น
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม....
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO....
2.3) พิจารณาอย่างมีเหตุผล ด้วยการนำเอาเหตุผล ซึ่งเป็นไปตามเหตุการณ์หรื อเรื่องราว หรือตาม
วัตถุประสงค์มาเป็นเกณฑ์การพิจารณา เช่น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ทันเวลา....
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย.....
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ....
2.4) พิจารณาให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ หรือ ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากไม่ดำเนินการ เช่น
โครงการฝึกอบรมนี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์ กล่าวคือ...
การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวล่าช้ากว่ากำหนด หากไม่แก้ไขให้รวดเร็วทันเวลา จะเกิดความ
เสียหาย กล่าวคือ.....
2.5) พิจารณาโดยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียจากทางเลือก ด้วยการกำหนดทางเลือก ๒ หรือ ๓ ทางเลือก
และให้ข้อดีข้อเสียแต่ละทางเลือก แล้วพิจารณาเปรียบเทียบว่าทางเลือกใดข้อดีมีน้ำหนักที่สุด
3. หลักการและกฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หลักการ หลักวิชา หลักเกณฑ์
และมาตรฐานต่าง ๆ แผนพัฒนา นโยบาย และมติที่ประชุมที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์เรื่อง
4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และการกำหนดวิธีดำเนินงาน (How to do) เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาสั่งการในการให้ข้อเสนอแก่ผู้บังคับบัญชานั้น ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
4.1) มีความเป็นไปได้
4.2) บรรลุวัตถุประสงค์
4.3) ไม่กระทบกระเทือน และความเสี่ยงน้อยที่สุด
ตัวอย่างข้อเสนอเพื่อพิจารณา
- ให้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว
- ให้หน่วยงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนตามที่ร้องขอ
- สำเนาแจกจ่ายหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ

- 10 รูปแบบของหนังสือราชการ
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสื อติดต่อ
ระหว่างส่ ว นราชการ หรือส่ ว นราชการมีถึงหน่ วยงานอื่น ใดซึ่ งมิใช่ส่ ว นราชการหรือที่ มีถึ งบุ คคลภายนอก
รวมถึงข้าราชการบำนาญ
โครงสร้าง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน
ที่.............

ตราครุฑ

1. หัวหนังสือ

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
(วัน เดือน ปี )

เรื่อง................................................
เรียน...............................................
อ้างถึง (ถ้ามี)...................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี).......................
(ข้อความ).....................................................................................................
2. เหตุที่มีหนังสือไป ...................................................................................................................................
...........................................................................................................

3. จุดประสงค์
ที่มีหนังสือไป

(ข้อความ).....................................................................................................
...................................................................................................................................
...........................................................................................................
จึง....................................................................
(คำลงท้าย)........................
(ลงชื่อ).........................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)............................
(ตำแหน่ง)............................

4. ท้ายหนังสือ
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)...........
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx

ขนาดครุฑและตัวอักษร
การพิมพหนังสือราชการมีหลักในการใชขนาดครุฑ และตัวอักษร ดังนี้
1) หนังสือภายนอกใชครุฑขนาด ๓ เซนติเมตร
2) ตัวพิมพ (ฟอนต) ไทยสารบรรณ (TH SarabunIT9) ขนาด ๑๖ พอยท
3) ใชเลขไทยตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีขอความรวมมือ
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ขนาดตัวครุฑ สูง ๓ เซนติเมตร
การเขี ยนสวนหั วของหนั งสื อภายนอก ชื่ อสวนราชการเจาของหนั งสื อ ตองตรงกั บตํ าแหนงของผู ล งนาม
โดยมากเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูรักษาราชการแทน เชน
กระทรวง
ผูลงนาม คือ รัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
กรม หรือเทียบเทา
ผูลงนาม คือ อธิบดี หรือเทียบเทา
กอง/สํานัก
ผูลงนาม คือ ผูอํานวยการกอง/สํานัก
1. ที่ ให้ ล งรหั ส ตัว พยั ญ ชนะและเลขประจำของเรื่องตามที่ ก ำหนดไว้แล้ ว ทั บ ด้ว ยเลขทะเบีย นหนั งสื อส่ ง
(เลขทะเบียนเริ่มต้นทุกปีปฏิทิน)
ตัวอย่าง - หนังสือของสำนักบริหารกลาง กษ 1104/6723
- หนังสือเวียนที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก โดยมีข้อความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ “ว” หน้าเลขทะเบียนหนังสือ เช่น กษ 1104/ว 12
- หนังสือของคณะกรรมการ ให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็น
หรือใช้ที่ของหน่วยงานระดับกองที่เลขาฯ คณะสังกัด
หนังสือเวียน
หนั งสื อ เวีย น คื อ หนั งสื อ ที่ มี ถึ งผู้ รั บ เป็ น จำนวนมาก มี ใจความอย่า งเดี ย วกั น ให้ เพิ่ ม รหั ส ตั ว
พยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง และไม่มีจุด ( . ) หลัง ว ซึ่งกำหนดใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไป
ตามแบบหนังสือภายนอก เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน
2. การเขียนสวนราชการเจาของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการซึ่งเป็น
เจ้าของหนังสือนั้น และลงที่ตั้งไว้ด้วย ซึ่งส่วนราชการเจ้าของหนังสือต้องสอดคล้องกับผู้ลงนามหนังสือ
ผู้ลงนาม
อตส. หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
หรือรักษาราชการแทน
ผอ.ลงนาม
คณะกรรมการ ลงนาม

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์............
เทเวศร์ กทม. 10200
(ที่อยู่).............................
สำนัก....................
สำนั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ...
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กทม. 10200
(ที่อยู่).............................
คณะ.............................
คณะ.............................
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กทม. 10200
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...
(ทีอ่ ยู่).............................

- 12 3. วัน เดื อน ปี ให้ลงเลขของวันที่ ชื่ อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุ ทธศักราชที่ออกหนั งสื อ (ไม่ต้องแสดง
พยัญชนะ พ.ศ.) เช่น 23 กรกฎาคม 2562
4. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสื อต่อเนื่องให้ลงเรื่องของ
หนังสือฉบับเดิม
5. คำขึ้น ต้ น ให้ ใช้ค ำขึ้น ต้น ตามฐานะของผู้ รับหนั งสื อตามรายการใช้ค ำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้าย
ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือ
ชื่อบุคคลในกรณีทมี่ ีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่
ตัวอย่าง
เรียน สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
เรียน นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร
6. การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแต มีเรื่องอื่นที่เปนสาระสําคัญตองนํามา
พิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะใหทราบดวยในการเขียนอางถึง ใหระบุ
ชื่อหนวยงานที่อางถึง ชั้นความลับ (ถามี) ชั้นความเร็ว (ถามี) เลขที่หนังสือ ลงวันที่ของหนังสือที่อางถึง ตามลําดับ
ตัวอย่าง
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1104/6723
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
กรณีเป็นหนังสือถึงประชาชนที่มีหนังสือมา โดยไม่มีเลขที่หนังสือ
ตัวอย่าง

อ้างถึง หนังสือของท่าน ลงวันที่...........................
หนังสือของท่าน เรื่อง............................... (กรณีไม่ได้ลงวัน ที่) เรื่อง
7. สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับหนังสือนั้น ในกรณีที่ไม
สามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด
ตัวอย่าง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุม ๕ ส
จํานวน 4 แผน
๒. โปสเตอรรณรงค ๕ ส
จํานวน ๕ แผน
๓. หนังสือคูมือ ๕ ส
จํานวน ๑ เลม
ในการเขียนสวนเนื้อหา หากมีเนื้อความที่กลาวถึงสิ่งที่สงมาดวย ควรเขียนเชื่อมโยงถึงกั น เพื่อความ
ชัดเจนดวย เชน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ขอสงรายงานการประชุม มาเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ โดยขอใหติดโปสเตอร รณรงคตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ และหากมีขอสงสัย
กรุณาศึกษาจากคูมือตามสิ่งที่สงมาดวย ๓ เพื่อจะไดดําเนินการให้แลวเสร็จตอไป
8. ขอความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลายประการให้แยกเปนขอ ๆ
เหตุที่ มี หนั งสื อไป เป็ นข้อความที่ ผู้ มี หนั งสื อไป แจ้งเหตุที่ ต้องมี หนั งสื อไปยังผู้ รับหนั งสื อ ซึ่ งอาจเป็ น
ข้อความตอนเดียว หรือ 2 ตอน หรือหลายตอนก็ได้
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป เป็นข้อความแสดงความประสงค์ที่มีหนังสือไปให้ผู้รับหนังสือทำอะไร
ตัวอย่าง จึงเรียนมาเพื่อทราบ (ผู้บังคับบัญชา มีถึงผู้ใต้บังคับบัญชา)
จึ งเรี ยนมาเพื่ อโปรดทราบ (ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชา มี หนั งสื อถึ งผู้ บั งคั บบั ญ ชาหรื อในกรณี ที่ อยู่
ในระดับเดียวกัน หรือในกรณีที่ให้เกียรติผู้รับ ถึงแม้จะอยู่ในระดับต่างกัน)
9. คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึน้ ตน สรรพนาม และคําลงทาย
10. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ ไวใตลายมือชื่อ
11. ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ
(ตำแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อต้องสอดคล้องกับส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

- 13 12. สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
- ส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับกระทรวงหรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ทั้งระดับกรม
และระดับกอง
- ส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13. โทร. ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง
ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี
หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
ที่ นร 1305/ว 6069
14. โทรสาร ให้ลงหมายเลขโทรสารของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ลว. 18 ก.ค. 2544 เรื่องการระบุ
หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ต่อจากหมายเลขโทรศัพท์
เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร และ
15. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ให้ระบุไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างส่วนท้ายหนังสือ (13 – 16)
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักบริหารกลาง

คณะกรรมการ...............

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
สำนักบริหารกลาง
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ secretary@cad.go.th
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ corsec@cad.go.th
ฝ่าย............... (ที่เป็นเลขาฯ คณะ)
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ corsec@cad.go.th)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักบริหารกลาง
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ secretary @cad.go.th

16. สำเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทำสำเนาส่งไปให้ส่วนราชการ หรือบุคคลอื่นทราบ และประสงค์จะให้
ผู้รับทราบว่าได้มีสำเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้วให้พิมพ์ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อของส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลที่ส่งสำเนาไปให้
เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบ และแนบรายชื่อ
ไปด้วย

- 14 ตัวอย่างหนังสือภายนอก

- 15 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีน อยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือติดตอภายใน
กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ
โครงสร้าง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน
หัวหนังสือ

เหตุที่มีหนังสือไป

ส่วนราชการ...............................................................................................
ที.่ ...........................................วัน ที.่ ..........................................................
เรื่อ ง.........................................................................................................
้ ต้ น )..........................................
(ค าขึน
(ข้อความ)..............................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................

จุดประสงค์

ท้ายหนังสือ

จึง.................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)........................................
(พิมพ์ช่ือเต็ม).................................
(ตาแหน่ง)......................................

2.1) ขนาดครุฑและตัวอักษร
การพิมพหนังสือราชการมีหลักในการใชขนาดครุฑ และตัวอักษร ดังนี้
- หนังสือภายในใชครุฑขนาด ๑.๕ เซนติเมตร
- ตัวพิมพ (ฟอนต) ไทยสารบรรณ (TH SarabunIT9) ขนาด ๑๖ พอยท์
- ใชเลขไทยตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีขอความรวมมือ

ขนาดตัวครุฑ สูง ๑.๕ เซนติเมตร

1. ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียดพอสมควร ถ้าส่วน
ราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการ
ที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือส่วนราชการเจ้าของ
เรื่อง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์โทรสาร (ถ้ามี) และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
➢ กรณีส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ใน ระดับกรม (อธิบดีหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
หรือผู้รักษาราชการแทน ลงนาม)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สํานัก......... โทรศัพท์ x xxxx xxxx โทรสาร x xxxx xxxx

- 16 ➢ กรณีส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ใน ระดับกอง (ผู้อำนวยการลงนาม)
- ถึงหน่วยงานใน สังกัด กรมส่งเสริมสหกรณ์
สํานัก........ กลุ่ม/ฝ่าย..... โทรศัพท์ x xxxx xxxx โทรสาร x xxxx xxxx
➢ กรณีส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ใน ระดับกลุ่มหรือฝ่าย
กลุ่ม/ฝ่าย..... โทรศัพท์ x xxxx xxxx โทรสาร x xxxx xxxx
๒. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเรื่อง ตามที่กําหนดไว้ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง
ตัวอย่าง
- หนังสือของสำนักบริหารกลาง กษ 0401/245
- หนังสือเวียนที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก โดยมีข้อความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ “ว”
หน้าเลขทะเบียนหนังสือ เช่น กษ 0401/ว 771
- หนังสือของคณะกรรมการ ให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็น หรือใช้ที่ของ
หน่วยงานระดับกองที่เลขาฯ คณะสังกัด
3. วัน เดือน ปี ให้ลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
4. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องให้ลงเรื่องของหนังสือ
ฉบับเดิม (กรณีเรื่องมี ๒ บรรทัด ๆ ที่ ๒ ไม่มีเส้น)
5. คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามรายการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้ายที่กำหนด
แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่
6. ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการ ให้แยก
เป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้
7. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
8. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดใดประสงค์จะกำหนดแบบ
การเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้

- 17 ตัวอย่างหนังสือภายใน

- 18 หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมขึ้นไป โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบ
ลงชื่อย่อกำกับตรา
หนั งสื อประทับ ตรา ให้ ใช้ได้ทั้งระหว่างส่ วนราชการกับ ส่ว นราชการ และระหว่างส่ วนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ ได้แก่
๑. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
๒. การส่งสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
๓. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน
๔. การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. การเตือนเรื่องที่ค้าง
๖. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเป็นคําสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
โครงสร้างประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๓ ส่วน
ตราครุฑ

หัวหนังสือ

เหตุและจุดประสงค์
ที่มีหนังสือไป

ท้ายหนังสือ

ที่....................................................
ถึง...................................................
(ข้อความ)....................................................................................................................
....................................................................................................................................
.........................................................................................................
(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
ตราชื่อส่วนราชการ
(วัน เดือน ปี)
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)...........
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...........

1. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ตามที่กำหนดไว้
2. ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง เช่น ถึง กรมพัฒนาที่ดิน , นายขจร เพียรทำ
3. ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
4. ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
5. ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดง และให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา
6. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่ออกหนังสือ
7. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ

- 19 8. โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี)
ด้วยในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ ให้ลงชื่อที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้ลงตำบลที่อยู่ตามความจำเป็น และ
แขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี)
9. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ให้ระบุไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา
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หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ ใช้กระดาษตราครุฑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
➢
คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
1. คำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง
2. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลขปี
พุทธศักราชที่ออกคำสั่ง เช่น 3/2565
3. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง
4. ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคำสั่ง และอ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง
และวันใช้บังคับ
5. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ขื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง
ตัวอย่าง สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
6. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
7. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง
➢ ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้เพื่อ
ถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา
๑. ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ
๒. ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ
๓. ฉบั บที่ ถ้ าเป็ นระเบี ยบที่ กล่ าวถึงเป็ นครั้งแรกในเรื่องนั้ น ไม่ ต้องลงว่ าเป็ นฉบับที่ เท่ าใด แต่ถ้าเป็ น
ระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ
๔. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
๕. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึงกฎหมายที่ให้
อํานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
๖. ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อระเบียบ ข้อ ๒ เป็นวันใช้บังคับ
กําหนดว่าให้ ใช้ บั งคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุ ดท้ายเป็นข้อผู้ รักษาการ ระเบี ยบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะ
แบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
7. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
8. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
9. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกระเบียบ
➢ ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติ
ให้กระทําได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทําตามแบบที่ ๖ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑. ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ
๒. ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ
๓. ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้นไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็น
ข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ
๔. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ
๕. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างถึงกฎหมายที่
ให้อํานาจออกข้อบังคับ

- 21 ๖. ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ ๒ เป็นวันใช้บังคับ
กํ าหนดว่า ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ เมื่ อ ใด และข้ อ สุ ด ท้ ายเป็ น ข้ อ ผู้ รัก ษาการ ข้ อ บั งคั บ ใดถ้ ามี ม ากข้ อ หรื อ หลาย
เรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วั น ที่ ให้ ล งตั ว เลขของวันที่ ชื่อเต็ มของเดือ นและตัว เลขของปี พุ ท ธศั กราชที่ ออก
ข้อบังคับ
๘. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๙. ตำแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ

- 22 ตัวอย่างหนังสือคำสั่ง

- 23 -

หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว ใช้กระดาษตราครุฑในการจัดทำ
➢ ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ
1. ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ
2. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
3. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ
4. ประกาศ ณ วั น ที่ ให้ ล งตั ว เลขของวันที่ ชื่ อ เต็ม ของเดื อนและตั ว เลขของปี พุ ท ธศั กราชที่ ออก
ประกาศ
5. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
6. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกาศในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความให้เปลี่ยน
คำว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ
➢ แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือ
เหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน
๑. แถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์
๓. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลงฉบับที่เรียง
ตามลําดับไว้ด้วย
๔. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์
๕. ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์
➢ ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
๑. ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว
๓. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียงตามลําดับ
ไว้ด้วย
๔. ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
๕. ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว

- 24 ตัวอย่างหนังสือประกาศ

- 25 ตัวอย่างหนังสือแถลงการณ์
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หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
คือ หนังสือที่ทางราชการทำขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ ส่วน
ราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ
หนังสือรับรองรายงาน การประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
➢ หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง
1. ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
2. เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่ เลข ที่ 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี
ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่ง
อย่างใด
3. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และจะลงสถานที่ตั้ง
ของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้
4. ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า แล้วต่อด้วยชื่อบุคคล นิติบุคคล
หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็มโดยมีคำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่
และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทำงานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง
5. ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
รับรอง
6. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายและพิมพ์ชื่อเต็ม
ของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
7. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ
8. รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคล ให้
ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตราชื่อส่วนราชการ
ที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษและให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่าย
พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย
➢ บั น ทึ ก คื อ ข้ อ ความซึ่ ง ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ำกว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ
ปฏิบัติราชการ โดยปกติ ให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้คำขึ้นต้นตามที่กำหนดไว้
2. สาระสำคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย
3. ชื่อและตำแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้บันทึก และในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึก
ข้อความ ให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วย
การบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคำขึ้นต้นใจความบันทึก และลงชื่อ เช่นเดียวกับที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้น และให้ ลงวัน เดือน ปี กำกับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึก หากไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อและวัน
เดือน ปี กำกับเท่านั้น

- 27 ➢ หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ เพื่อเป็น
หลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสื อของ
บุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้วมีรูปแบบตามที่
กระทรวงทบวงกรมจะกำหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่ มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท ำตามแบบ
เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคำร้อง เป็นต้น
➢ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้
เป็นหลักฐาน
1. รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น
2. ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม เช่น ครั้งที่ 2/๒๕62
3. เมื่อ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม เช่น วันพุธที่ 24 กรกฎาคม ๒๕62
4. ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม เช่น ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณีที่มีผู้
มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตำแหน่งใด
ตัวอย่าง
๑. นายสมศักดิ์ มุ่งการงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ว
ประธาน
๒. นางจงดี มีทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ๗
กรรมการ
๓. นางสาวสมศรี เกิดผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ๖
กรรมการ
๔. นายบุญถึง แดนไทย นักสถิติ ๖
กรรมการ
๕. นางอุบล รอดบุญ บุคลากร ๖
กรรมการและเลขานุการ
6. ผู้ไม่มาประชุม ให้ ล งชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมิได้มา
ประชุมพร้อมทั้งเหตุผล
ตัวอย่าง นางสมพิศ สุจริต เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖ ไปราชการ
7. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุม
8. เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
9. ข้อความ ให้ บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่
ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับ
10. เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
11. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น

ตัวอย่าง

หรือ

…………………………………………..
(นางสดใส ตั้งใจจริง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
………………..…………………….. ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสดใส ตั้งใจจริง)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๕

- 28 รูปแบบรายงานการประชุม
รายงานการประชุม………………..…
ครั้งที…่ ……/…………
เมื่อ………………………….……….
ณ ……………………………………..…
ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
เริ่มประชุมเวลา
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
….…………………………………………………………..
เลิกประชุมเวลา
…………………………….……………
ผู้จดรายงานการประชุม
การเตรียมการและจัดทำรายงานการประชุม
การเตรียมการประชุม เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยเริ่ม
ตั้งแต่ก่อนประชุม ระหว่างประชุม หลังประชุมและเพื่อการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งผู้มีหน้าที่ใ นการจัดเตรียมการ
ประชุม หรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ จะต้องดูแลความเรียบร้อย ดังนี้
ก่อนประชุม ควรมีข้อมูลที่ต้องทราบว่า จะประชุมอะไร มีวาระการประชุมอะไร (เพื่อจัดเตรียมข้อมูล
และเอกสารประกอบ) คณะกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมคือใคร และท่านใดติดภารกิจในช่วงไหน (เพื่อเป็นข้อมูล
ในการกําหนดการประชุม)
เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว หากหน่วยงานของตนเองไม่มีสถานที่สําหรับการประชุม เป็นหน้าที่ของผู้จัด
ต้องหาสถานที่เพื่อใช้ประชุม โดยดูว่าสถานที่นั้นอยู่ในความดูแลของใคร ห้องประชุมที่ใช้เพียงพอกั บจํานวน
ผู้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ วัสดุอุปกรณ์ที่มีตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีวันใดที่ห้องประชุม
นั้นว่าง เมื่อได้ข้อมูลและความพร้อมของห้องประชุมแล้ว ให้แจ้งประธานที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาว่าเห็น
ควรประการใด และจะกําหนดวันประชุมเป็นวันและเวลาใด
เมื่ อประธานที่ ประชุ มเห็ นควรและกํ าหนดวั น เวลา และสถานที่ ที่ ประชุ มแล้ ว ขั้ นต่ อไป คื อ แจ้ งให้
ผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทราบ โดยจั ดทํ าหนั งสื อเชิ ญประชุ ม (กรณี ที่ เร่งด่ วนไม่ สามารถจั ดทํ าหนั งสื อเชิ ญได้ ทั น ให้
ประสานงานแจ้งโดยวาจาเพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบ) แจ้งให้คณะกรรมการฯ หรือผู้เข้าประชุมทราบ พร้อมส่ง
เอกสารประกอบการประชุม (หากสามารถจัดเตรียมได้ทัน) กรณีที่ไม่สามารถจัดเอกสารประกอบการประชุม
ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมได้ ให้จัดส่งภายหลังแต่ควรส่งก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษา
ข้อมูล และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- 29 วันประชุม ก่อนที่จะมีการประชุมผู้มีหน้าที่ในการจัด เตรียม ต้องไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมว่าเรียบร้อยและพร้อมในการประชุมหรือไม่ หากพบปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันก่อน
เริ่มประชุม อย่ารอให้ ถึงเวลาเข้าประชุมเพราะถ้าพบปัญ หาอาจไม่ส ามารถแก้ไขได้ทัน ซึ่งจะถือเป็นความ
บกพร่องของผู้จัดเตรียมการประชุม
ระหว่างการประชุม ให้ ตรวจสอบองค์ประชุมว่าจํานวนผู้ มาประชุมเพียงพอที่จะเปิ ดการประชุม
หรือไม่ โดยทั่ว ไปจะมีจํ านวน ๓ ใน ๔ ของผู้ ม าประชุม (ไม่นั บผู้ เข้าร่วมประชุม) จึงจะเปิ ดการประชุมได้
หลังจากนั้นให้บันทึกรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมจะต้อง
เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการประชุมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ที่จะทําการนําเสนอข้อมูลขึ้นหน้าจอ
หรือเขียนกระดาน เจ้าหน้าที่ประสานด้านอื่น ๆ เป็นต้น
จุดมุ่งหมายของการจดรายงานการประชุม
๑. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
๒. เพื่ อ ยื น ยั น การปฏิ บั ติ ง านว่ า ใครทํ า อะไร มี ก ารอภิ ป รายอย่ า งไร มี ม ติ ในเรื่ อ งใดไว้ อ ย่ า งไร
ใครจะต้องปฏิบัติต่อไป และแสดงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุม
๓. เพื่อแสดงถึงผลงานที่ได้ดําเนินการมาแล้วว่าได้ทําอะไรมาบ้าง
๔. เป็นเครื่องมือในการติดตามงาน ที่ได้มอบหมายว่าได้ดําเนินการอย่างไร
๕. เพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป
วิธีการจดรายงานการประชุม ทําได้ ๓ วิธี
๑. จดละเอียดทุกคําพูด พร้อมด้วยมติของที่ประชุม
๒. จดย่อเรื่องที่พิจารณาเฉพาะประเด็นสําคัญที่นําไปสู่มติของที่ประชุม พร้อมด้วยมติการประชุม
๓. จดสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุมและมติ
ของที่ประชุม
เรื่องที่นำเสนอในการประชุมจะจัดเป็นหัวข้อ ที่เรียกว่า “วาระ” หรือ “ระเบียบวาระการประชุม”
ในแต่ละวาระก็จะมีเรื่องย่อย ๆ ออกไป
ตัวอย่างวาระการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง .............................................
๓.๒ เรื่อง .............................................
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ เรื่อง .............................................
๔.๒ เรื่อง .............................................
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในบางกรณี จะจัดเป็นเรื่อง ๆ โดยไม่แยกเป็น “วาระ” ก็มี กรณีเช่นนี้การจดรายงานการประชุมจะจด
เป็นเรื่อง ๆ ไป

- 30 ตัวอย่าง
เรื่องที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เรื่องที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔ ……………………………………………..
ตัวอย่าง วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๑ …………………………………………
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า………..
เรื่องที่ ๒ …………………………………………
ฯลฯ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ ที่ป ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ จากการ
สัมมนาปัญหาการสอบบัญชี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗
มติที่ประชุม รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่องค้างการพิจารณา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องที่ค้างไว้จากจากประชุมครั้งที่ ๑/๒๕65
เรื่อง…………….
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นางจงดีมีทรัพย์ ชี้แจงว่า………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………..…………………………………………………...………
นายบุญถึง แดนไทย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันที่กำหนดเปิดการสัมมนา..………….…………
…………………………………………………………………………..…………………………………………………...………
นางจงดีมีทรัพย์ เสนอให้…………………………..……………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………….……………………….……
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย …………………………………………..………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
มติที่ประชุม เห็นชอบและรับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ………………………………………….……………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………
*******************************

ภาคผนวก

แบบหนังสือภายนอก
ช้าย 3 ซม.

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ขนาดตัวครุฑสูง ๓x๓ ซม.
ชั้นความเร็ว (ถ้ซม.
ามี)
ที่ ...................

ขวา 2 ซม.
(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
(ที่ตั้ง)
(1 enter 6 point)

(วัน เดือน ปี)
(1 enter 6 point)

เรื่อง ........................................
(1 enter 6 point)

(คำขึ้นต้น)
(1 enter 6 point)

อ้างถึง (ถ้ามี)
(1 enter 6 point)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
(1 enter 6 point)

ย่อหน้าที่ 1
าคเหตุ
ย่อหน้าที่ 2
าคความ
ประสงค์
ย่อหน้าที่ 3
ภาคสรุป

(ข้อความ) ............................................................................................................................. ....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ภ
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1 enter 12 point)

4

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(4 enter)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตำแหน่ง)
(4 enter)

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
โทร. ....................
โทรสาร ....................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .................

ที่ ภก 0010/

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก 83000
พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญ...............................
เรียน
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กำหนดประชุม.........................................................
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญ................................
เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร 0 7621 1789 ต่อ 2
โทรสาร 0 7621 1789 ต่อ 8
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_phuket@cpd.go.t

ที่ ภก 0010/

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ถนนดำรง ภก 83000
พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุม.....................................................
เรียน
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน 1 ชุด

ด้วย................................. ได้กำหนดให้มีการประชุม .......................................... ในอังคารที่
10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูก็ต
สำนั ก งานสหกรณ์ จั งหวั ด ภู เก็ ต จึ ง ขอเชิ ญ ท่ า นในฐานะคณะทำงานการจั ด การความรู้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร)
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร 0 7621 1789 ต่อ 2
โทรสาร 0 7621 1789 ต่อ 8
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_phuket@cpd.go.th
สำเนาส่ง (ถ้ามี)

แบบหนังสือภายใน
ขนาดตัวครุฑสูง 1.5x1.5 ซม.
ตัวอักษรขนาด ซม.
18 ตัวนิ้ ว

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

บันทึกข้อความ

ตัวอักษรขนาด 29 ตัวนิ้ว
อักษร

ษร กงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0 7621 1789 ต่อ 2 โทรสาร ต่อ 8
ส่วนราชการ อักสำนั
เว็บไซต์ http://cpd.go.th/phuket ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ cpd_phuket@cpd.go.th
ที่ ภก 0010/วันที่
เมษายน 2565
เรื่อง ขออนุมัติลงนามโครงการ (อะไร)
(1 enter 6 point)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
(1 enter 6 point)

1. เรื่องเดิม
ตามหนังสือ.............................................................................................................................
.........................................................................................................................นั้น (อ้างถึงหนังสือที่แจ้งมา)
(1 enter 6 point)

2. ข้อเท็จจริง
สำนักงาน................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(1 enter 6 point)

3. ข้อกฎหมาย
ระเบียบ.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(1 enter 6 point)

4. ข้อพิจารณา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ...............
ปีงบประมาณ ๒๕62 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ................................ บาท (................................................... .......)
(1 enter 6 point)

5. ข้อเสนอ (หรือจะเป็นข้อพิจารณา/ข้อเสนอก็ได้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการ ฯ ดังกล่าวต่อไป
(ลงชื่อ
(4 enter)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตำแหน่ง)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0 7621 1789 ต่อ 2 โทรสาร ต่อ 8
เว็บไซต์ http://cpd.go.th/phuket ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ cpd_phuket@cpd.go.th
ที่ ภก 0010/วันที่
เมษายน 2565
เรื่อง ขออนุมัติลงนามโครงการ (ชื่อโครงการ)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
1. เรื่องเดิม ถ้าไม่มีเรื่องเดิม ให้ใช้ ต้นเรื่อง
ตามที่......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. นั้น
2. ข้อเท็จจริง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ......................................................................................... ...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อระเบียบ/กฎหมาย
3.1 ระเบียบ...................................................................................................................... ..
..............................................................................................................................................................................
4. ข้อพิจารณา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร.................................................
..............................................................................................................................................................................
5. ข้อเสนอ (หรือจะเป็นข้อพิจารณา/ข้อเสนอก็ได้)
จึงเรียนมาเพื่อ............................................................................................

(นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร)
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0 7621 1789 ต่อ 2 โทรสาร ต่อ 8
เว็บไซต์ http://cpd.go.th/phuket ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ cpd_phuket@cpd.go.th
ที่ ภก 0010/วันที่
เมษายน 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุม........................
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม.............................
ตามที่...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ นั้น
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ..................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีก่ ำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร)
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

ครุฑห่างจากขอบกระดาษประมาณ 1.5 ซม.
แบบหนังสือประทับตรา
ครุฑสูง 3x3 ซม.
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ที่ ภก 0010/
ถึง ....................................
(1 enter 6 point)

กั้นหน้า
3 ซม.

(ข้อความ) ............................................................................................................................. ....
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
กั้ น หลั ง
..............................................................................................................................................................................
2 ซม.
........................................................................................................................................ ......................................
..............................................................................................................................................................................
4 enter

เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 3.5 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 4.5 ซม.

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร 0 7621 1789 ต่อ 2
โทรสาร 0 7621 1789 ต่อ 8
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_phuket@cpd.go.th

(ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือ)
(ตราชื่อส่วนราชการ)
(ลงชื่อย่อกำกับตรา)
(วัน เดือน ปี)

ที่ ภก 0010/
ถึง ....................................
(ข้อความ) .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
(ตราชื่อส่วนราชการ)
(ลงชื่อ)
2 กรกฎาคม 2565

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร 0 7621 1789 ต่อ 2
โทรสาร 0 7621 1789 ต่อ 8
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_phuket@cpd.go.th.

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
แบบคำสั่ง

คำสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง)
ที่ ........... / (เลขปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง)
เรื่อง ..........................................................................
ความยาวเส้น 6.5 ซม.

(ข้อความ) ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่ .......................................................................
สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. ............................
4 enter

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตำแหน่ง)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

แบบคำสั่ง

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต
ที่ 2 / 2565
เรื่อง ..........................................................................
(ข้อความ) ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร)
สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

แบบคำสั่ง

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ที่ 2 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ..............................................
ด้วย............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพื่อให้การดำเนินการ................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ให้คณะทำงานมีหน้าที่ ดังนี้
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร)
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

